
DODATOK č. 1 k zmluve O dielo č. 1/2020/KP302021K246
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákonač. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonníkv platnomznení

(ďalejaj ako"Dodatokč. 1")

Článok 1.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
SWIFT/BIC:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
(ďalej len "Objednávateľ")

Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23,91745 Trnava
Ing. Peter Papík - riaditeľ školy
Štátna pokladňa
7000556756/8180
SPSRSKBA
SK95 8180 0000 0070 0055 6756
00491861
2021175981
033/5521161

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
- vo veciach technických: Ľubomír Antal, antal@atac-sro.eu
- vo veciach zmluvných: Ľubomír Antal, antal@atac-sro.eu
Označenie registra podnikateľa: Obchodný register Okresného súdu Trnava

ATaC s.r.o.
Tehelná 7296/9A, 91701 Trnava
Ľubomír Antal, prokurista

Číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24918/T

Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Tatra banka, a.s.
SK9711000000002923830861
45317950
SK 202 295 3383
0904270 144

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež len "Zmluvné strany" alebo osobitne
"Zmluvná strana")

Článok 2.
Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany uzatvorilidňa 24.07.2020 Zmluvu o dielo č. 1/2020/KP302021 K246
(ďalej aj "Zmluva")na zrealizovaniediela, modelovéhokoľajiska v súlades Prílohou
č. 1 Opismodelového kofajiska Zmluvy.



2.2. Zmluvné strany sa podl'a § 18 ods. 1 písm. c) zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") na základe výpadku vo výrobe spoločnosti
Modelleisenbahn GmbH v dôsledku šírenia ochorenia COVID 19 a následného
nedodania komponentov ROCO art. 42546 križovatkovej výhybky EKW15, ktoré sú
kľúčové k dokončeniu diela dohodli nasledovne:

a) Znenie Článku 3. Termín plnenia ods. 3.1.2 Zmluvy sa upravuje nasledovne:

"Vytvorenie diela: do 12+4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, t. j. do
31.12.2021.

Článok 3.
Záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia podľa zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám.

3.2 O nadobudnutí účinnosti Dodatku Č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení
Dodatku Č. 1. Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava,
vydá Zhotovitel'ovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení Dodatku Č. 1.

3.3 Tento Dodatok Č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ
obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

3.4 Zmluvné strany podpisom oprávnených osôb potvrdzujú, že tento Dodatok Č. 1
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, celý jeho obsah im je jasný a zrozumiteľný
a Dodatok Č. 1 nepodpisujú pod nátlakom a za nevýhodných podmienok

V Trnave, dňa ..J..q._?:l.~~.f.. V Trnave, dňa .§.~:.~: . .f!.H.. 


